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نشست  مين 
فرهنگى  جمعيت 
مختومقلى  هنرى 
كالله كه به عنوان 
و  نشست  آخرين 
جشنواره ماهانه سال93با موضوع نقش صنايع دستى 
بود،5نفز  برگزارشده  24اسفندماه  دراقتصادخانواده 
از بانوان به عنوان نمونه و شاخص معرفى شدند.
يكى از اين بانوان، عفت مرادى زاده معروف به يوپك 
دايزه ى 74ساله بود كه ويژگى هاى زندگى و هنرى 
وى مورد توجه چند تن از كارشناسان قرارگرفت 
شدند. دايزه  يوپك  بيشتر  معرفى  خواستار  و 
جمعيت  اعضاى  از  ارازى  محمدقربان 
الزم  تحقيقات  انجام  از  پس  نيز  مختومقلى 
است. كرده  معرفى  مقاله  يك  قالب  در  را  وى 
توجه خوانندگان عزيز به خصوص مهندس كريمى 
مديركل محترم سازمان ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دستى استان گلستان كه آشنايى و ارتباط 
ملموس ترى با هنر و صنايع دستى يوپك دايزه ها 

دارند، به اين مقاله جلب مى كنيم.
خانم عفت مرادى زاه معروف به يوپك دايزه 
ازتوابع  يلى“  ”آجن  روستاى  در   1319 سال  در 
شهرستان كالله بدنيا آمده و داراى 7 فرزند (5 پسر 

و 2 دختر) است.
40 سال پيش همسرش فوت نموده و در اين 
بازى سرنوشت باعزم و اراده خلل ناپذير مسئوليت 
به  را  فرزندانش  تربيت  و  خانواده  اداره  سنگين 
كه  شود  مطرح  سئوال  شايداين  گيرد .  مى  عهده 
چرا خانم مرادى زاده به يوپك دايزه (خاله ابريشم) 
معروف شده است . براى پى بردن به اين موضوع 
گرديم.  برمى  زاده  مرادى  خانم  كودكى  دوران  به 
كه  اى  عالقه  لحاظ  به  بيشرنداشت  وى12سال 
ابريشم،  كرم  پرورش  مختلف  هاى  رشته  داشت 

ابريشم  ريسى  نخ  آميزى  رنگ  و  آورى  عمل 
از  كه  را  ابريشمى  هاى  پارچه  انواع  بافندگى  و 
همسرش،  فوت  از  بعد  آموخت.  اش  خانواده 
نوجوانى  و  كودكى  دوران  در  كه  اى  حرفه 
تامين  براى  اى  ارزنده  كمك  بود،  آموخته 
بود. قدش  ونيم  قد  فرزندان  و  خانواده  معاش 
هاى  پارچه  توليد  و  بافى  هنرابريشم  سال   40
با  دارد  سن  از74سال  بيش  اينكه  با  را  ابريشمى 

جديت وعالقه دنبال مى كند.
در زبان تركمنى به ابريشم ”يوپك“ گفته مى شود 
با توجه به پشتكار و جديت ايشان و كسب درجه 
استادى دراين حرفه وعرضه توليدات در نمايشگاه 
به  هنر  اين  آموزش  و  دستى  مختلف صنايع  هاى 
عالقمندان، او را به يوپك دايزه معروف كرده است.
پارچه ، كمربند، چاشو- دون (چپ آتام) ابريشمى از 
توليدات ابريشمى هنرمند كهنسال و توانمند، يوپك 
براينكه  اين زحمات عالوه  با  كه وى  است  دايزه 
شده  فراموش  هنرهاى  توسعه  و  احياء  جهت  در 
معاش  تامين  در  دارد،  برمى  گام  تركمن  ابريشمى 
خانواده اش نيز باعزت و سربلندى تالش مى كند.
ابريشم و  براينكه پرورش كرم  يوپك دايزه عالوه 
هنرابريشم بافى را به3 نفر از اعضاى خانواده اش 
آموخته، در يك دوره كالس 45 روزه كه ازسوى 
دستى  و صنايع  گردشگرى  فرهنگى،  ميراث  اداره 
عنوان  به  بود  برگزارشده  گنبدكاووس  شهرستان 
خانم  از  به15نفر  را  بافى  ابريشم  هنر،  اين  استاد 

هاى هنرآموز،آموزش داده است.
يوپك  اى  حرفه  زندگى  هاى  ويژگى  از  يكى 
يك  و  داخلى  هاى  نمايشگاه  در  شركت  دايزه 
كه  است  دستى  صنايع  المللى  بين  نمايشگاه 
يوپك  ويژه  نگاه  خاطر  به  ها  نمايشگاه  اين  در 
بافى  ابريشم  خصوص  به  دستى  صنايع  به  دايزه 
مورد  داورى  هاى  وهيئت  كارشناسان  ازسوى 
هاى  لوح  و  برتر  هاى  رتبه  قرارگرفته،  توجه 

است. داشته  دريافت  متعددى  سپاس  و  تقدير 
دراين بخش از گزارش چند جشنواره و نمايشگاه 
داشته  فعال  آنها حضور  در  دايزه  يوپك  كه  هايى 

است، معرفى مى كنيم:
 • 3مرحله شركت در جشنواره فرهنگ اقوام 
فرهنگى،  ميراث  كل  اداره  سوى  از  زمين،  ايران 
در  گلستان  استان  دستى  صنايع  و  گردشگرى 
گرگان و دريافت رتبه ها برتر ولوح هاى سپاس.
و  تركمن  دستى  صنايع  جشنواره  در  شركت   • 
دريافت لوح سپاس كه از سوى جمعيت فرهنگى، 
بود. شده  برگزار  كالله  در  مختومقلى  هنرى 
جهانى  روز  ويژه  نمايشگاه  در  شركت   • 
ميراث  كل  اداره  ازسوى  كه  دستى،  صنايع 
دستى  صنايع  و  گردشگرى  فرهنگى، 
بود. برگزارشده  گرگان  در  گلستان  استان 
صنايع  المللى  بين  نمايشگاه  در   • شركت 
دريافت  و  تهران  در   1390 خردادماه  دستى 
سازمان  از  برتر  هنرمند  بعنوان  تقديرنامه 
ايران. گردشگرى  و  فرهنگى  ميراث 
دستى  صنايع  كشورى  نمايشگاه  در  شركت   • 
تيرماه1391  مازندران  قائمشهر  درشهرستان 
ميراث  مديركل  از  سپاس  لوح  دريافت  و 
مازندران. دستى  صنايع  و  گردشگرى  فرهنگى، 
سراسرى  نمايشگاه  پنجمين  در  شركت   • 
شهرستان  در   1393 ماه  مرداد  دستى  صنايع 
لوح  و  برتر  رتبه  دريافت  و  مقدس  مشهد 
نمايشگاه. اين  برپايى  مسئولين  از  سپاس 
رياست  حضور  از  استقبال  مراسم  در   • شركت 
محترم جمهورى اسالمى ايران جناب آقاى روحانى 
در  دايزه  يوپك  كه  برون  اينچه  درمرز  سال1393 
بافى  ابريشم  كارگاه  ادوات  و  لوازم  با  مراسم  اين 
خارجى،  مقامات  تشويق  مورد  بود،  حضوريافته 
مسئوالن عاليرتبه داخلى و استانى قرار گرفته است.

خالد  تاريخى  محوطه  و  آرامگاه 
از  يكى  اسالمى  دوره  به  متعلق  نبى 
آثار ارزشمند گلستان است كه به دليل 
عدم ثبت در فهرست آثار ملى و نبود 
آن  از  اعظمى  حفاظت درست، بخش 

تخريب شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، خالد نبى 
گلستان  استان  شرق  در  اى  مقبره  نام 
است.  كالله  شهرستان  محدوده  در  و 
دليل  به  مذهبى  و  تاريخى  مكان  اين 
قرار گرفتن در ارتفاعات و دشت هاى 
زيبايى  نظر  از  گلستان،  استان  شرقى 

جلوه اى خاص دارد و همه ساله گردشگران زيادى 
بخصوص در فصل بهار به اين مكان سفر مى كنند.
دشت سرسبز و الله زارها در كنار مزارع كلزا و 
گندم باعث شده سه رنگ سبز و زرد و قرمز در اين 
تا  مكان  اين  به  باشد. مسير دسترسى  مسير حاكم 
پاى كوه آسفالت است. بخشى از محدوده خالد نبى 
نوع سنگ  دليل  به  كه  دارد  تاريخى  قبرستانى  هم 

هاى مقبره از نظر اهالى منطقه افسانه اى است.
محوطه خالد نبى شامل سه بقعه زيارتى و يك 
مكان  كه  است  فرد  به  منحصر  تاريخى  گورستان 
سنان،  بن  خالد  بقعه  به  مشهور  آن،  زيارتى  هاى 
گفته  به  است.  بابا  عالم  بقعه  و  آتا  چوپان  بقعه 
كارشناسان در اين بين، بقعه خالد بن سنان داراى 

اهميت بيشترى از نظر نسب نامه است
برخى كارشناسان گورستان خالد نبى را داراى 
ارزش تاريخى زيادى مى دانند و معتقدند با توجه 
گورستان  به  مكان  اين  قبرهاى  سنگ  شباهت  به 
قبرهاى موجود  ميانه، مى توان سنگ  هاى آسياى 
ايران  به  نبى را به حمله مغول  در گورستان خالد 
و اسكان آن ها در برخى نقاط كشور از جمله اين 

منطقه نسبت داد.
شرح  در  التواريخ  ناسخ  كتاب  در  همچنين 
بن سنان گفته شده است كه خالد  زندگانى خالد 
نبى يكى از پيامبران حد فاصل مسيحيت تا اسالم 
بوده كه به تبليغ دين مسيح مى پرداخته است و او 
چهل سال قبل از تولد حضرت محمد (ص) ظهور 
كرده و از زادگاهش در يمن به اين نقطه عظيمت 
مى كند. آن زمان در ايران ساسانيان حكومت مى 
كردند و آئين زرتشت، مذهب رسمى كشور بوده 

است.
عدم  از  شناسى  باستان  ارشد  كارشناس  يك 
آثار  فهرست  در  نبى  خالد  تاريخى  محوطه  ثبت 
ملى اظهار نارضايتى كرد و به خبرنگار مهر، گفت: 
نخستين اقدام جدى در حفظ و نگهدارى يك اثر 
تاريخى، فرهنگى، بررسى و پژوهش اوليه و ثبت 

آن در فهرست آثار ملى است
حبيب رضايى با بيان اين نكته كه ثبت يك اثر در 
فهرست آثار ملى به جهت حفاظت انجام مى شود، 
افزود: هنگامى كه يك اثر به ثبت ملى مى رسد به 
اين معنى است كه از اين پس، بين دولت، مردم و آن 
اثر تاريخى، قوانين و مقررات ويژه اى حاكم است.
از  پس  تاريخى  آثار  كه  نكته  اين  بر  تاكيد  با  وى 
ثبت شدن در فهرست آثار ملى در پناه قانون قرار 
به  فرهنگى  ميراث  سازمان  كرد:  اظهار  گيرند،  مى 
عنوان متولى اين امر در كشور موظف به شناسايى، 
پژوهش، ثبت، تعيين عرصه و حريم و ارائه ضوابط 
و  مديريت  تحت  شده  ثبت  آثار  و  بوده  حفاظتى 

حفاظت سازمان مذكور قرار مى گيرد.
اين مدرس دانشگاه ادامه داد: راجع به گورستان 

قالب  نبى بحث هاى زيادى را مى توان در  خالد 
پژوهش هاى باستان شناسى و مردم شناسى مطرح 
به  زمينه ضرورى  اين  در  اكنون  كه  آنچه  اما  كرد 
ملى  آثار  فهرست  در  اثر  اين  ثبت  رسد،  مى  نظر 

كشور است.
وى وضعيت فعلى گورستان خالد نبى را آسيب 
ديده و در معرض تخريب اعالم كرد و گفت: از 
گورستان،  اين  در  موجود  قبر  سنگ   600 حدود 
تعداد  مانده؛  باقى  قبر  سنگ   200 حدود  اكنون 
زيادى از اين سنگ قبور به دست سودجويان مفقود 
شده و بسيارى از همين تعداد باقيمانده نيز شكسته 

و آسيب ديده اند.
رضايى با بيان اين مطلب كه روند تخريب اين 
دارد،  ادامه  آگاهانه  نا  يا  آگاهانه  تاريخى  محوطه 
نيز  جويان  عتيقه  قاچاق  هاى  حفارى  آثار  افزود: 
است. مشخص  و  مشهود  كامال  محوطه  اين  در 
منحصر  را  گورستان  اين  قبرهاى  سنگ  نوع  وى 
به فرد دانست و تصريح كرد: اين سنگ قبرها مى 
مردمان  مذهبى  باورهاى  و  اعتقادات  بيانگر  تواند 
اين منطقه درگذشته و يا تحت تاثير اقوام بيابانگرد 

آسياى مركزى، باشد.
مى  امر  اين  از شواهد  يكى  داد:  ادامه  رضايى 
تايباد  منطقه  در  مشابه  قبرهاى  تواند وجود سنگ 
فاصله  نظر  از  كه  باشد  ايران  شرق  در  خواف  و 
اند. بوده  نزديك  مركزى  آسياى  اقوام  به  مكانى 
سنگ  كرد:  اضافه  شناسى  باستان  كارشناس  اين 
لباف خانيكى  قبرهاى اين منطقه را دكتر رجبعلى 
مزارات  <سنگ افراشته هاى  عنوان  با  اى  مقاله  در 
باخزر» معرفى كرده است كه داراى شباهت هاى 

زيادى با گورستان خالد نبى است.
نزديكى  در  دانشگاه،  مدرس  اين  گفته  به 
هم  تبريز  شهرستان  شلوار»  «پينه  نام  به  روستايى 
هاى  قبر  سنگ  داراى  كه  دارد  وجود  قبرستانى 

 افراشته شبيه خالد نبى در آن مشاهده شده است
در گذشته ديويد استروناخ اين محوطه را مورد 
بررسى و مطالعه قرار داده و گزارشى از گورستان 
خالد نبى در مقاله اى بنام «سنگ هاى ايستاده در 
ناحيه اترك» در مجله انگليسى سال 1981 ميالدى 
اين  اهميت  نشانه  كه  است  كرده  منتشر  و  چاپ 
توسط  اثر  اين  طرفى  از  است  تاريخى  محوطه 
جلد  در  ستوده  منوچهر  نظير  ايرانى  پژوهشگران 
لباف  تا استرآباد)، رجبعلى  پنجم كتاب از (آستارا 
خانيكى و شهريار عدل نيز مورد مطاله قرار گرفته 

است.
آثار  فهرست  در  نبى  خالد  گورستان  ثبت 
است گلستان  فرهنگى  ميراث  هاى  برنامه  از  ملى 
كه  تخريبى  و  تاريخى  اثر  اين  اهميت  به  توجه  با 
خبرنگار  شده  انجام  طلب  فرصت  افرادى  توسط 
صنايع  فرهنگى،  ميراث  مديركل  سراغ  به  مهر 

دستى و گردشگرى رفت تا وضعيت محوطه 
شود.  جويا  مسئول  اين  از  را  نبى  خالد 
تاريخى  گورستان  ثبت  براى  پيگيرى  وى 
يكى  را  ملى  آثار  فهرست  در  نبى  خالد 
كرد. اعالم  فرهنگى  ميراث  هاى  برنامه  از 
مهر،  خبرنگار  با  گفتگو  در  كريمى  ابراهيم 
افزود :مقبره خالد نبى تاريخى نيست و كارى 
براى  اما  دهيم،  انجام  آن  براى  توانيم  نمى 
زيادى  تاريخى  ارزش  داراى  كه  گورستان 
تعريف  را  هايى  برنامه  بازديد  از  پس  است 

خواهيم كرد
به  تاريخى،  اثر  اين  بازديد  از  پس 
پردازيم مى  نگهدارى  براى  آن  اعتبارى  برآورد 
وى با بيان اين نكته كه هفته آينده به همراه معاونين 
محوطه  اين  از  فرهنگى  ميراث  كارشناسان  و 
تاريخى بازديد خواهيم كرد، افزود: پس از بازديد 
براى حفظ و نگهدارى اثر بايد برآوردى را به لحاظ 

اعتبارى انجام داد.
از  بازديد  آينده  هفته  در  اينكه  بيان  با  كريمى 
دارند،  قرار  نبى در دستور كار  مختومقلى و خالد 
طبيعتا  شود  ثبت  تاريخى  اثر  اين  وقتى  داد:  ادامه 
نيز پيوست آن براى حفظ و نگهدارى قرار  مقبره 

خواهد گرفت.
آثار  ثبت  و  شناسايى  گلستانى،  مسئول  اين 
ميراث  هاى  برنامه  از  را  استان  تاريخى  بناهاى  و 
به  گذشته  هفته  كرد:  تصريح  و  دانست  فرهنگى 
منطقه  اين  غارهاى  از  و  رفته  گاليكش  شهرستان 
ديدن كرديم تا آن دسته از غارهايى كه ثبت نشده 

اما قابليت ثبت دارند در دستور كار قرار بگيرند.
آثار  معرفى  و  شناسايى  براى 
كنيم مى  پيدا  ورود  ها  شهرستان  تاريخى 
وى شهرستان هاى استان را داراى ظرفيت و جاذبه 
براى  گفت :بايد  و  دانست  طبيعى  تاريخى،  هاى 
دستى  صنايع  و  تاريخى  آثار  معرفى  و  شناسايى 
كه  هرآنچه  به  ها  در شهرستان  تا  كنيم  پيدا  ورود 
تاكنون توجه نشده، پرداخته شود و آن تعداد از آثار 
تاريخى كه در گذشته به آن توجه شده و نياز به كار 

بيشترى دارد نيز بيش از قبل توجه شود
درختچه  بابا،  عالم  بقعه  ورودى  در  برابر  در 
به عنوان  آن  از  دارد كه اصطالحا  كوچكى وجود 
درخت نذر كرده ياد مى كنند. زائرين تركمن براى 
بر آورده شدن حاجات خود مانند فراوانى غالت، 
بهبودى زراعت، افزايش گله و رمه بخصوص براى 
آن دخيل مى شوند  به  عقيم  و  زنان سترون  زايش 
و توسل مى جويند و در جهت قبله به آن نخ گره 

مى زنند.
از  يكى  نبى  خالد  تاريخى  محوطه  و  آرامگاه 
با توجه  ارزشمند گلستان است كه  آثار قديمى و 
بى  مورد  تاكنون  آن،  ساله  چندصد  تاريخ  به 
نبود حفاظت درست  مهرى قرار گرفته و به دليل 
يك  ثبت  اگرچه  است.  رفته  بين  از  آن  از  بخشى 
اثر تاريخى كمك به حفظ و نگهدارى آن مى كند 
فهرست  در  نبى  خالد  محوطه  ثبت  توان  نمى  اما 
دانست. اثر  اين  از  صيانت  راه  تنها  را  ملى  آثار 
اين  باقيمانده  تواند  مى  عمومى  افكار  سازى  آگاه 
جا  به  بعدى  هاى  نسل  براى  را  قديمى  گورستان 
بگذارد از اين رو انتظار مى رود دستگاه هاى متولى 
آن  شناساندن  به  اثر،  اين  ثبت  پيگيرى  رغم  على 
همزمان  به صورت  نيز  آن  حفظ  لزوم  و  مردم  به 

بپردازند.
خبرنگار: الهام رئوفى فر

نظام اجتماعي و مبارزه طبقاتي ترکمنها 
در سده هاي يازده و دوازده ميالدي (قسمت دوم)

 اين مقاله از كتاب سلجوقيان و تركمن ها در سده هاي يازده و دوازده 
انتخاب شد. نويسنده اين كتاب پروفسور س.گ. آغاجانف مي باشد. كتاب 

در سال 1973 توسط نشر علم در عشق آباد به چاپ رسيده است.
ترجمه از: رحيم كاكايي

تشكيل امپراتوري سلجوقي به رشد وزن امالك طبقه متوسط فئودالي و 
ارتباط تنگ با خدمت نظامي و غيرنظامي كمك كرد. اشراف دهقاني قديمي 
نيرومند در دوره پيشين، فقير و ورشكست شد و اهميت اجتماعي خود را 
از دست داد. تركيب طبقه حاكم دگرگون شد و به موازات اشرافيت اصيل 
قديمي اكنون فئودال هايي كه در خدمت خاندان نوين ارتقاء درجه يافته 

بودند، وارد ميشدند.
دراينجا همچنين اشراف كوچ نشين با منشاء اوغوز- تركمن – تكيه گاه 
عمده نظامي نخستين رهبران سلجوقيان به خاندان نوين پيوست. تحوالت 
يادشده در تركيب دستگاه دولتي و اداري دولتهاي سلجوقي بازتاب يافت. 
در دولتهاي سلجوقي سده هاي يازده و دوازده، همانگونه كه در باال اشاره 
رفت، مبارزه سختي بين اشرافيت اصيل قديمي و اشراف خدمتگذار نو انجام 
گرفت. اين مبارزه در سلطنت سلطان ملك شاه و جانشين او بركيارق (6) 
به اوج خود رسيد. مواضع كليدي در دستگاه دولتي سلجوقي مدت طوالني 

عمدتا در دست خراسانيان قرارداشت.
اشراف خراسان هر نوع كوششي را كردند تا سلطان را از نفوذ ديگرگروه 
هاي طبقه فئودال امپراتوري سلجوقي مصون دارند. اشرافيت بانفوذ عراق 
ايران يكي از رقباي بلند مرتبه خراسان بود. مبارزه بين خراسانيان و عراقي 
ها ظاهرا شكل مذهبي بخود گرفت، اما در واقع بخاطرهژموني انجام شد. 
هم آنتاگونيسم و آشتي ناپذيري درعرصه بازرگاني و هم رقابت بين اين 
دو مناطق اقتصادي توسعه يافته بخاطر تسلط بر بازارهاي كشورهاي غرب 
آسيا ظاهر گرديد. سلجوقيان بر روحانيت سنتي بويژه حنفيان اتكاء داشتند 
كه از آن خود خاندان  حاكم بود. آنها نه تنها از تفسير و گرايشات رسمي 

مسلمانان، بلكه از تصوف حمايت كردند.
ديوانساالري غيرلشكري و لشكري كه مسيرسلطنت را فراگرفته بود، 
همه نوع تمايالت مذهبي خانواده هاي حاكم را در منافع طبقاتي خود بكار 
برد. اكثريت قريب به اتفاق اشراف خراسان كه به خاندان نوين خدمت 
ميكردند، بيشتر داراي مذهب سني حنفي بودند (7). در بين ديوانساالران 

عراقي بسياري هواداران و پيروان شيعه بودند. 
اشراف خراسان دگم هاي سني را براي در تصرف خود نگاه داشتن اهرم 
هاي اصلي اداره امور دولتي بكار گرفتند. با اين حال پس از آلپ ارسالن 
در زمان سلطنت ملك شاه ، وضعيت قدري تغيير كرد. رفته رفته در دستگاه 
دولتي پيروان دين ديگر وهمچنين « بندگان به دين » عراقي رخنه ميكنند. 
نظام المك بدون تكلف و تظاهر با اين « بد دينان» عراقي  به بركناركردن آنها 
از خدمات رسمي توصيه ميكند. مبارزه بين گروه بندي هاي فئودالي مورد 
بحث با اوضاع فاجعه آميز فراواني همراه بود. اغلب آن با سركوب وحشيانه 

و حتي با كشتار خونين همراه بود.
اشراف خادم و خدمتگزار دولتهاي سلجوقي، به اين ترتيب در زمينه 
سرشت اجتماعي خود همگون نبود و نمايندگي محافل بزرگ، متوسط و 
كوچك طبقه فئودال حاكم را بعهده داشت. بين نمايندگان قديمي اشرافيت 
موروثي و اشرافيت نوين مطرح شده در خدمات مبارزه شديد و بيرحمانه اي 
بخاطر مقام و پست هاي دولتي انجام گرفت.با اين حال تضاد بين اين گروه 
بندي هاي فئودالي آشتي ناپذير نبود؛ مواضع نهايي آنها با يكديگردرحفظ 

منافع سلطه طبقاتي خود بهم پيوند ميخورد.
جزء مهمي از طبقه حاكم تركمنستان و ديگرمناطق دولتهاي سلجوقي، 
روحانيت مسلمان ارتدكس بود. اين روحانيت تكيه گاه ايدئولوژيكي دودمان 
حاكم و تمامي نظام هاي فئودالي را تشكيل ميداد. در يكي از اسناد سلجوقي 
ظاهرا گفته ميشود، كه « سلطنت و( مباني) قدرت برمذهب (اسالمي) و 
شريعت استوار است». سالطين سلجوقي همه نوع تشويق و پشتيباني را 
از روحانيت « مؤمن» سني ميكردند. آنها مساجد ميساختند، اوقاف تشكيل 
ميدادند، مستمري و هداياي گرانمايه به شيوخ، قضات، سادات وغيره توزيع 
ايدئولوژي اسالمي و فقهاي  به فراگيري  ميكردند. توجه بسيار ويژه اي 

مدارس حنفي مبذول ميداشتند.
فقها،  به  دولت  خزانه  از  ساالنه  ملكشاه  سلطان  زمامداري  دردوران 
صوفيان، قاريان قرآن سيصد هزاردينار پرداخت ميشد. اين مبلغ بسيار كالن 
بود: با اين پول ميشد« لشگركشي به بيزانس را سازمان داد و خود قسطنطنيه 

را فتح كرد».
روحانيت مسلمان نقش مهمي در دستگاه رهبري و دواير دولتي ايفا 
ميكرد. اين روحانيت نه تنها بعنوان قضاوت و حقوقدان، بلكه بعنوان شخص 
عالي مقام، راهبر و مشاور دولت داران و حاكمان بودند. نفوذ روحانيت نه 

تنها در امور غيرنظامي و مدني، بلكه در دستگاه لشكري زياد بود.
روحانيت نيز مانند ديگر طبقات دولت هاي سلجوقي، همگون نبود و 
به اقشار بااليي، مياني و پاييني تقسيم مي شد. شيوخ، فقها و قضات بزرگ 
دارندگان اموال بزرگ منقول و غيرمنقول بودند. درميان روحانيت بسياري 
خانواده هايي وجود داشت كه درآمد هايي را از وقف ها كه به نفع آنها 
وصيت شده بودند دريافت ميكردند. آنها همچنين از مستمري هاي دولتي و 

هدايايي منظم از مقامات محلي و از خانواده سلطان برخوردار بودند.
و  قانوني  مدارس  و شافعي  نمايندگان جناح حنفي  اينها  كلي  بطور 
حقوقي بودند. روحانيت نه تنها در قصبات و شهرهاي كوچك بلكه در 
مناطق روستايي نيز زندگي ميكرد. در سنگ مزارهاي منطقه مرو به نام هاي 
سادات و شيوخ محلي اشاره ميشوند. درسده هاي يازده و دوازده در مناطق 

خراسان و همجوارآن نيز بسياري فرقه هاي صوفيگري وجود داشتند.
خانقاه هاي صوفيگري در نيشابور، توس، قومس، مرو و ابيورد گسترش 
يافتند. در روستاي مهنه (9) خانقاه معروف ابوسعيد قرارداشت كه اخالف 
آن نفوذ بسياري در منطقه خاوران (10) داشتند. حلقه صوفيگري شيوخ 
محلي از توجه و پشتيباني حاكمان سلجوقي برخوردار بود. بدون رضايت 
مقامات، خاوران در واقع چيزي را نميتوانست در ادراه امور منطقه خود به 

انجام برساند.
روحانيت مسلمان نه تنها به حساب اموال شخصي ، بلكه به حساب 
درآمدهايي از خدمات اجتماعي و دولتي زندگي ميكرد. عبادت مذهبي 
شيوخ، امامان و خطيباني كه اعزام ميشدند مواجب معين ، هدايا و پيشكش 
هاي مختلف دريافت ميكردند. مواجب نقدي و جنسي به مدرسين مدرسه 
(نظاميه) از جمله درجات عالي داده ميشد. در اين موسسات آموزشي جاييكه 
به الهيات توجه مبذول ميشد ، خبرگان و صاحب نظران شريعت (فقها) و 
ايدئولوگ هاي اسالمي (علما) تدريس ميكردند. مدرسه گاهي زمين هاي 
بسيار وسيع و اموال مختلف به ارث رسيده از وقف را در تملك خود 
داشت. روحانيون مدرسه اغلب از روحانيت بزرگ بيرون مي آمدند و پروسه 
آموزش و انجام دستورالعمل هاي مذهبي را زيرنظر داشتند. همچنين كنترل 
مديران وقف، مراقبت از عمران مدرسه جزو وظايف آنها بود. قشر قابل 
توجهي از روحانيت مسلمان از قضاتي تشكيل ميشد كه وظايف محاكمه 
و قضاوت را به عهده داشتند. قاضيان اغلب از خانواده اعيان ، از جمله از 
ساداتي، كه نسل خود را به پيامبر محمد (ص)  نسبت ميداند بيرون ميامدند.
اكثر آنها مهاجراني از اشرافيت معروف روحاني بودند، كه القاب « شيخ 

االسالم » و ديگرعناوين بلند و پرطمطراق را حمل ميكردند.
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3جامعه و فرهـنگ جامعه و فرهـنگ           
گزارش٤

اخبار فرهنگی

گزارشی کوتاه از زندگی هنری و آثار 
ماندگار استاد دردی طريک در عرصه 

موسيقی اصيل ترکمن
طريك  دردى 
اصيل  موسيقى  ازاساتيد 
بيمارى  بخاطر  تركمن 
روزمساعدى  و  حال 
دوستداران  ندارد . 
صداى  وعالقمندان 
ماندگاراستاد،  و  گرم 
درهرمحفلى اين موضوع 
برايش  كرده  مطرح  را 
سالمتى  و  عاجل  شفاى 

آرزومى كنند.
 « نا ير ا » ى ر ا گز خبر
 23 شنبه  روزسه 
اهميت  بخاطر  ديماه93 
هيوه  الياس  است.  قرارداده  خود  خروجى  در  را  خبر  اين  موضوع 
رييس  جمله  از  مسووالن  از  جمعى  از سوى  كه  قال  فرماندارآق  چى 
در  شد  مى  همراهى  شهرستان  اين  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
بيمارستان از هنرمند موسيقى و خواننده پرآوازه تركمن (دردى طريك) 
اند. پرداخته  گو  و  گفت  به  وى  معالجات  ادامه  پيرامون  و  عيادت 
گردانندگان و دست اندركاران جمعيت فرهنگى هنرى مختومقلى كالله 
آرزو  و سربلندى  ”دردى طوريك“ شفاى عاجل، سالمتى  استاد  براى 
نموده، گزارش ذيل را پيرامون زندگى هنرى، اساتيد وآموزش هاى وى 
همچنين آثارماندگار استاد ، درعرصه موسيقى اصيل تركمن را تقديم 

عالقمندانش مى نمايند. 
 دردى طريك سال 1334 شمسى در روستاى آق قبر واقع  در سه 
اما مستضعف  كيلومترى غرب آق قال در خانواده اى فرهنگ دوست 
ديده به جهان گشود، 10-12 سال بيشتر نداشت كه به دور از چشم پدر، 
دوتارش را كه در گوشه اتاق آويزان بود بر مى داشت و با دستان كودكانه 
خود بر تارهاى آن مى نواخت و با توجه به استعداد باال و عالقه فراوانى 
كه داشت ديرى نپاييد كه خود استادى چيره دست در خوانندگى شد.
وى اشعار آوازهايش را بيشتر از ميان سروده هاى مختومقلى، مسكين 
قليچ، ستار سوقى و همچنين عموى خويش جان محمد طريك انتخاب 

مى كرد.
را  خوانندگى  اصولى  هاى  پايه  كه  بود  پنق  قزاق  استادش  اولين 
موسيقى  در  كه  مهارتى  بواسطه  طريك  دردى  بعدها  آموخت،  او  به 
سنتى پيدا كرده بود مدتى در راديو گرگان به اجراى برنامه پرداخت.
وى در جشنواره هاى مختلف داخلى و خارجى افتخارات زيادى كسب 
جمله  از  مختلف  كشورهاى  در  زنده  هاى  برنامه  اجراى  است،  كرده 
آلمان، هلند و انگلستان تحسين همگان را برانگيخت و نام ايران را در 

عرصه موسيقى سنتى دنيا بر سر زبان ها انداخت.
سبك  صاحب  خوانندگى  در  طريك  دردى  (خواننده)  باغشى 
خواند،  نمى  وى  سبك  همچون  ديگرى  باغشى  هيچ  و  است 
رحيم  به  توان  مى  كه  كرده  تربيت  نيز  را  شاگردانى  هنرمند  اين 
نمود. اشاره  داشلى  قره  نازبردى  و  محمدزاده  يحيى  لى،  خيوه 
وى پس از سال ها تالش در موسيقى سنتى تركمن در سال 88 از طرف 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى گلستان به زيارت خانه خدا اعزام شد.
به باور خيلى از طرفدارانش، تركمن ها ديگر همچون دردى طريك 

نخواهند ديد. 

احمد بوتيمار دار فانی را وداع گفت 
احمد   _ طريك  قربان  حاجى 
انتخاباتى  و  فرهنگى  چهره  بوتيمار 
وداع  را  فانى  دار  صحرا  تركمن 
يكى  و  توانمند  مجريان  از  وى  گفت. 
كه  بود  هايى  چهره  ترين  قديمى  از 
با  را  خنجر  ذكر  آيين  مراسمات،  در 
آقا  احمد  كرد.  مى  اجرا  دوستانش 
ايام  ناپذير  خستگى  مرد  همچنين 
كارت  شب  در  بوتيمار  بود.  انتخابات 
دنيا  اين  از  متاسفانه  فرزندش  نويسى 
رفت. مردى كه در مراسمات عروسى 

با لطيفه و اشعار شاعران تركمن گرماى ويژه اى به مجلس مى داد اما 
نتوانست عروسى فرزندش را ببيند. روحش شاد ويادش گرامى.

صحرا  نامه  هفته  نوروزى  تعطيالت  با  بوتيمار  مرحوم  درگذشت 
مصادف شد. براى همين قدرى ديرتر به واقعه فوت اين عزيز پرداختيم. 
به جامعه  را  پيشكسوت  هنرمند  اين  تحريريه صحرا درگذشت  هيئت 
هنردوست تركمن صحرا و خصوصا به خانواده آن مرحوم تسليت مى 

گويد.

ِتلِپک و دوازدهمين جشنواره تئاتر بومی تيرنگ
به گزارش روابط عمومى 
به  وابسته  آرنا  هنرى  گروه 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
گنبدكاووس به نقل از سايت 
گروه  اين  سسى،  تركمن 
نمايش  كردن  آماده  حال  در 
(كاله)  تِلپِِك  نام  به  آيينى 
در دوازدهمين  جهت شركت 

جشنواره تئاتر بومى تيرنگ مى باشد. اين جشنواره در 15 ارديبهشت 
سال جارى در شهرستان سارى مركز استان مازندران برگزار مى گردد. 
تلپك روز شنبه 22 فروردين در محوطه مجتمع  آيينى و طنز  نمايش 
فيلمبردارى شد. قرار است  فرهنگى هنرى ارشاد گنبدكاووس اجرا و 
سى دى نمايش به همراه چندعكس از اجراى نمايش، به منظور بازبينى، 
نتايج،  اعالم  و  ارزيابى  ار  پس  تا  گردد  ارسال  جشنواره  دبيرخانه  به 
نمايد. شركت  جشنواره  مسابقه  بخش  در  شدن،  انتخاب  صورت  در 
مضمون  كه  است  طنز  داستان  يك  قالب  در  آيينى  نمايش  يك  تلپك 
در  كه  است  كچل)  كِل)(تويلى  (تويلى  نام  به  شخصيتى  درباره  آن 
سنتى  موسيقى  همراه  به  نيز  تركمن  برجسته  و  مهم  هاى  آيين  آن، 
از: عبارتند  نمايش  اين  عوامل  شود.  مى  گذاشته  نمايش  به  زيبا 

نويسنده و كارگردان: اسفنديار قرنجيك
بازيگران: ايرج رجبى در نقش تويلى كِل، متين خوزئين در نقش 
ماهرخ- يارمحمد   - پدر  و  راوى  نقش  در  قرنجيك  اسفنديار  قايلى، 

پرديس ميرزايى- سحر روان- آتوسا بهرامى در نقش هاى بازيسازان
تصويربردار:  قرنجيك،  توفيق  عكاس:  ماهرخ،  يارمحمد  موسيقى: 

اسالم بهادر

تاريخ يوپك دايزه با74سال سن به«تارا»وهنرابريشم بافى عشق مى ورزد
گزارش از: محمدقربان ارازى

آرامگاه خالدنبى درمعرض تخريب
بنايی که چشم انتظار ثبت ملی است


